
Informace a pokyny pro uchazeče k organizaci přijímacích zkoušek 

Příchod ke škole a pohyb před školou 

Uchazeč se dostaví na zkoušku ve stanovený čas uvedený v pozvánce. (Aby nedošlo k nahromadění 
uchazečů před vstupem do budovy školy, prosíme o dodržení uvedeného času.) 

Uchazeči z rizikových skupin se mohou dostavit na zkoušku již od 7:50 hodin.  

Před školou uchazeči dodržují odstupy 2 m. 

Ve věci zakrytí úst a nosu se budou všechny osoby před školou řídit aktuálním nařízením vlády.  

Ihned po příchodu uchazeči vstupují hlavním vchodem do budovy školy a přesouvají se do učebny 
uvedené v pozvánce. (Umístění učeben je uvedeno na konci tohoto dokumentu. Na chodbách budou 
pro lepší orientaci uchazečů umístěny také šipky ukazující směr k učebnám.)  

Vstup do budovy školy a pohyb v budově 

Vstup do budovy školy bude umožněn pouze uchazečům, kteří konají přijímací zkoušku, nikoliv 
doprovázejícím osobám. 

Uchazeči odevzdají  při vstupu do budovy čestné prohlášení o tom, že se u uchazeče v posledních 

dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění a že byl seznámen s vymezením 

osob s rizikovými faktory.  

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 

(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 

nesmí do školy vstoupit. 

Všichni uchazeči jsou povinni nosit po celou dobu pohybu ve společných prostorách školy roušky. 

Každý uchazeč bude mít s sebou sáček na uložení roušky.  

Při pohybu na chodbách, návštěvě toalet a ve společných a venkovních prostorách se uchazeči pohybují 
tak, aby byly minimalizovány kontakty mezi jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Je vhodné dodržení 
odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 m). 

Za příznivého počasí doporučujeme trávit přestávky mezi jednotlivými zkouškami venku. V době 
konání přijímacích zkoušek bude proto otevřen vstup do prostoru školního hřiště. 

V učebně 

Vždy po příchodu do učebny musí každý uchazeč použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se  
i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).  

V lavici sedí nejvýše 1 uchazeč. Při všech testech sedí uchazeč ve stejné lavici.  
(Místa, na která se mohou uchazeči posadit, budou na lavici označena žlutým čtvercem).  

Po dobu, kdy jsou uchazeči usazeni v lavicích, nemusí mít nasazenou roušku; po tuto dobu nemusí 
mít roušku nasazenou ani přítomný pedagog.  

Při sejmutí roušky si každý uchazeč ukládá svou roušku do svého sáčku.  

 



Při podezření na možné příznaky COVID-19 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 
(zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), 
nesmí do školy vstupovat. Uchazeč, který by měl uvedené příznaky, svoji nepřítomnost řádně omluví 
nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání přijímací zkoušky řediteli školy. Potom má uchazeč 
právo konat zkoušku v náhradním termínu.  

Pokud bude uchazeč vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu zkoušky: 
- Bude umístěn do samostatné místnosti, kde bude pod dozorem, a bude kontaktován jeho zákonný 

zástupce, aby si uchazeče okamžitě vyzvedl. 
- O podezření bude škola informovat spádovou hygienickou stanici. 
- Tato skutečnost se uvede do protokolu. 
- Uchazeč  svoji nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání 

přijímací zkoušky řediteli školy. Potom má uchazeč právo konat zkoušku v náhradním termínu.  

Zajištění hygienických podmínek pro konání přijímacích zkoušek 

Před konáním přijímacích zkoušek bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných 
prostor.  

Zvýšená pozornost bude věnována dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, 
vodovodní baterie, WC apod.  

Pro čištění a dezinfekci budou používány dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.  

V každé učebně, ve které budou probíhat přijímací zkoušky, bude umístěn desinfekční prostředek na 
ruce s dávkovačem.  Tento prostředek bude k dispozici také při vstupu do budovy školy, na všech WC 
a v  místnosti určené pro izolaci osoby s podezřením na nákazu COVID 19. 

Toalety budou vybaveny umyvadlem s tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na 

dezinfekci s dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Stejně 

vybaveno bude také umyvadlo na chodbě v každém podlaží budovy školy.  

Umístění učeben 

Učebna č. 1 - přízemí - chodba vpravo od vstupu do budovy 

Učebna č. 2 - přízemí - chodba vpravo od vstupu do budovy 

Učebna č. 5 - 1. patro - chodba vlevo od hlavního schodiště 

Učebna č. 7 - 1. patro - chodba vlevo od hlavního schodiště 

Učebna č. 9 - 1. patro - chodba vlevo od hlavního schodiště 

Učebna č. 10 - 1. patro - chodba vlevo od hlavního schodiště 

Učebna č. 13 - 1. patro - chodba vpravo od hlavního schodiště 

Učebna č. 14 - 1. patro - chodba vpravo od hlavního schodiště 

Učebna č. 23 - 2. patro - chodba vpravo od hlavního schodiště (vstup z auly) 

 


